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 מעקב שנתי –מחסור בכיתות במזרח ירושלים 

 2014אוגוסט 

 פיתוח מדיניות, עיר עמים –וכתיבה: יונתן רום, אביב טטרסקי, עו"ד אשרת מימון מעקב 

 מבוא

התנהלו הליכים משפטיים בעניין המחסור החמור בכיתות לימוד עבור תלמידי מזרח  2001מאז שנת 

מזה בהן עמותת עיר עמים.  הערביים, במסגרת עתירות שהגישו מאות הורים ומספר עמותות,ירושלים 

עד שנת כיתות במזרח ירושלים. הבינוי התקדמותו של הליך עשור שנים עורכת עיר עמים מעקב אחר כ

)בג"ץ  2011אז פסיקת בג"ץ בפברואר מיר עמים, ווגשו בידי עהתבצע המעקב במסגרת עתירות שה 2011

 במסגרת דוחות חינוך שנתיים. היא עושה זאת ( 3843,5185/01; בג"ץ 5317/08

זכותם החוקתית של קיבל בג"ץ את עתירתה של האגודה לזכויות האזרח, וקבע כי  2011בחודש פברואר 

רשמית במזרח החינוך המערכת מחסור עצום במספר כיתות בתלמידי מזרח ירושלים לחינוך נפגעת בשל 

, 2016המשפט דרש מעיריית ירושלים וממשרד החינוך להיערך בתוך חמש שנים, עד שנת -ביתהעיר. 

המשפט כי על -עוד קבע בית לקליטת כל תלמידי מזרח ירושלים המעוניינים בכך במערכת החינוך הרשמית.

מנת לממש את חוק לימוד חובה, על המדינה יהא לממן את שכר הלימוד של כל תלמיד שלא יימצא לו 

 .1רשמיים הפועלים במזרח העיר-מקום בחינוך הרשמי ונאלץ ללמוד באחד מהמוסדות הבלתי

את נתוני בינוי הכיתות הבאנו  , שנכתבו בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח,בדוחות בשנים האחרונות

אחוזי את פירוט נתוני האפליה הקשים של תלמידי החינוך במזרח ירושלים גם בהיבטים של העדכניים, וכן 

בתקצוב הניהול, התערבות בתכני הלימוד ועוד. פערים , חסרים , תקני כוח אדם מקצועימרקיעים נשירה

בפני העיריה, בפני משרד החינוך, וכן בפני  ,תשנה אחר שנה בפני הרשויובידינו אלו גם מובאים נתונים 

 ועדת החינוך של הכנסת. 

לאור הפער שאינו מצטמצם באופן מספק, ולקראת המועד שהציב בג"ץ בפני הרשויות לביטולו של פער זה 

בחרנו השנה להתמקד בעיקר במספר הכיתות החסרות במזרח ירושלים, ולנתח גם את  - 2016פברואר  –

המשפט העליון -השנים האחרונות, מאז הובא הנושא לפתחו של בית 13בנייתן משך קצב התקדמות 

קצב , בישראל. לצערנו, על אף הכרה במחסור הקשה ועל אף מחויבות גורמים מקצועיים בעיריית ירושלים

בכל שנה גדל מספר הכיתות וכך יוצא שדביק את קצב גידול האוכלוסין, מצליח להבניית הכיתות אינו 

 ת. החסרו

 נתוני המעקב השנה קובע כי: סיכום 

 אינם לומדים כיום במסגרת ידועה כלשהי.ובני נוער  ילדים 8,100-לפחות כ 

   330כיתות חסרות,  408כיתות לא תקניות,  681 :כיתות 3,055סך של מספר הכיתות החסרות עומד על 

כי  רשמי שאינו המוכר כיתותעבור הילדים שלומדים ב הנדרשות כיתות 1,636 ועודכיתות גן חסרות, 

  רשמי. כיתות בחינוך האין להם מקום ב

  כיתות. 69כיתות חדשות. יושכרו עוד  57צפויות להיפתח  2014בספטמבר 

  כיתות  438ועד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, השלימה העיריה את בנייתן של  2001מאז שנת

  בלבד מהנדרש בסה"כ לצמצום הפער הקיים. 14%-כ סה"כ.
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מספר הכיתות החסרות הוא שורש כל רע בחינוך במזרח ירושלים. אין ספק כי גם אחוזי הנשירה הגבוהים, 

כוח האדם המקצועי בבתי הספר, הינם קשים, אך אלו כרוכים בחלקם לפחות גם בתקני וגם הפערים 

במספר הכיתות החסרות, ובכל מקרה קשה לדמיין מצב דומה בכל מקום אחר בארץ, בו אין לתלמידים 

( 2016)פברואר מקום פיסי ראוי ללמוד בו. התמקדות זו גם מציבה תמונה קשה לקראת תום חמש השנים 

 במספר הכיתות.מחסור שפט העליון למשרד החינוך ולעיריית ירושלים לבטל את ההמ שהקציב בית

משמעות פער זה הינה בלתי נסבלת לרבבות ילדים שלא נמצא להם כלל מקום לימוד, בוודאי לא באזור 

ריהם נאלצים לשלם אלפי שקלים עבור מסגרות מוכרות לא רשמיות או פרטיות, שלרוב מגוריהם, או שהו

 פלת מזו של בתי הספר הרשמיים. איכותן נו
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 נתונים 

 מספר התלמידים בחינוך הערבי בירושלים – כללי

( למדו בחינוך הערבי 2013-2014על פי נתוני מינהל החינוך של ירושלים )מנח"י(, בשנת הלימודים תשע"ד )

 :תיכוןועד  חובה גןאי מגיל םלמידית 103,391 בירושלים

-, וכיתות( 1,629-ב)במוסדות השייכים למערכת החינוך הרשמית תלמידים למדו  42,792רק מתוכם, 

תלמידים נוספים  18,290.  2 (כיתות 1,636-בבחינוך המוכר שאינו רשמי ) מדול נוספים תלמידים 42,309

 . 3כיתות( 791-במסגרות פרטיות של הווקף, אונר"א ואחרים )בלמדו 

 מכלל 38% מהווהתלמידים בחינוך הרשמי ובמוכר הלא רשמי במערכת החינוך הערבי השל  מספרם

  4.בירושלים התלמידים

 .5ילדים 20,000-עומד על כ שנים במזרח ירושלים 3-4בגילאי הערבים מספר הילדים 

 8,100-לפחות כ, כלומר 5-19ילדים בגילאי  111,500-, מתגוררים בירושלים כ2012לפי נתוני הלמ"ס לשנת 

 .במסגרת ידועה כלשהי כיום אינם לומדים( 111,500-103,391)ובני נוער ילדים 

  מספר הכיתות החסרות

  6.כיתות 1,000-כ עלבכיתות לתלמידי מזרח ירושלים  מחסורה עמד 2009 משנת המדינה מבקר דוח לפי

כיתות חדשות  720 מספר זה כלל  7כיתות. 1,100-דיווחה העירייה כי המחסור עומד על כ 2012בקיץ 

כיתות חדשות הנדרשות בשביל  400-הנדרשות במקום כיתות קיימות השוכנות במבנים לא תקניים, ו

  לקלוט את הילדים מחוץ למערכת.

תחשיב מספר הכיתות החסרות צריך לכלול הן את מספר הכיתות הנועדות להחליף את אלו הלא תקניות, 

, ואת מספר 3-4את מספר הכיתות החדשות החסרות אבסולוטית, מספר כיתות הגן החסרות לגילאי 

מכיוון שאין להם מקום  רשמי הלא המוכרעבור הילדים שלומדים במערכת החינוך  הנדרשותהכיתות 

 :הרשמי חינוךב

 על פי תשובת עוזרת הממונה על לעניין מספר הכיתות הלא תקניות דהיום,  - מספר כיתות לא תקניות

( נכון לשנת הלימודים תשע"ד היו 25/8/14חינוך מזרח ירושלים במנח"י לעמותת עיר עמים )מיום 

, לדברי העיריה קיימות עוד בנוסףכיתות שכורות )תקניות ולא תקניות( במזרח ירושלים.  604קיימות 

 כיתות 809 של מחסור קיים העיריה פי על כן אם"כ סהכיתות לא תקניות במבנים עירוניים.  205

להצטמצם באמצעות בינוי  , אשר בעירייה מתייחסים אליהן כמחסור שצריךשכורות/ לא תקניות

מכילות פחות תלמידים ולכן  לאור העובדה כי כיתות אלו הינן קטנות מבחינת העיריה, כיתות חדשות.

 . כיתות 681מחסור הנובע מכיתות לא תקניות עומד על ה ,מהתקן, לאחר תקנון

                                                           
2
 (.14.8.14) לארה מובאריכי לפנייתה של עיר עמים במנח"יתשובת הממונה על חינוך מזרח ירושלים  
3
על פי מספר תלמידים המדווחים על ידי בתי הספר למנח"י. משיחה עם עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י  

(25.8.14.) 
4
 (.קישורשנתון מנח"י לשנת תשע"ד ) 
5
 .(קישור) 14לוח ג/, 2014שנתון סטטיסטי לירושלים לחקר ישראל,  מכון ירושלים 
6
 .624, עמ' 2009מאי  ,2008 לשנת ב59 שנתי דוח, המדינה מבקר 
7
 .(17.7.12) האזרח לזכויות לאגודה אללו פפה ירושלים עיריית ראש סגן תשובת 

https://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi.aspx?year=2014
http://jiis.org.il/.upload/yearbook2014/shnaton_C1414.pdf
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 כפי שניתן לראות . כיתות 400על כאמור עמד מספר זה  2012בקיץ  -אבסולוטית מספר כיתות חסרות

גידול . כיתות( 57בפתיחת שנת הלימודים אשתקד ומאז עוד  61כיתות ) 118 2012מאז קיץ להלן נבנו 

במספר הילדים הנדרשים למערכת החינוך בכל  2,200, גידול של כבכל שנה 6%-האוכלוסין מוערך בכ

. לכן, כיתות 63ילדים בכתה, נדרשת כל שנה תוספת מוערכת של  35על פי תחשיב לפי אם כך . 8שנה

 (. 400-118+126חסרות ) כיתות 408מספר הכיתות החסרות היום יעמוד על 

 בעקבות  2012יישומה המלא של החלטת הממשלה מינואר -מחסור זה נובע מאי - מחסור כיתות גן

שנים. , שמספרם במזרח ירושלים עומד על  3-4דו"ח ועדת טרכטנברג לספק חינוך חינם לילדים בגילאי 

ושמת לעומת זאת, במערב העיר מי 10.כיתות גן 330מחסור של , קיים 2014נכון לספטמבר  – 20,0009-כ

 .3החלטת הממשלה וילדים נהנים מחינוך חינם מגיל 

 על פי פסיקת בג"ץ )אבו לבדה לעיל(, כיתות חסרות  – מספר כיתות בחינוך המוכר שאינו רשמי

מכיוון  רשמי שאינו המוכר בחינוך כיום הלומדים התלמידים את לקלוט שנדרשותנחשבות גם כיתות 

 רשמי שאינו המוכר בחינוך הכיתות מספרכפי שניתן לראות לעיל,  .שאין להם מקום בחינוך הרשמי

ברור לנו כי לא כל התלמידים הלומדים כיום בחינוך המוכר ירצו בהכרח לעבור . כיתות 1636 על עומד

 לחינוך הרשמי, אך בהעדר כל נתון חלופי גם לא בידי מנח"י, לא נוכל אלא להשתמש בנתון האמור. 

 כיתות. 3,055הכולל בכיתות בסך של אם כך, מוערך המחסור 

 מספר כיתות חסרות

 681 כיתות לא תקניות

 408 כיתות חסרות 

 330 כיתות גן חסרות

 1636 כיתות במקום המוכר שאינו רשמי

 3055 סה"כ 

 

 2014שנת  –כיתות בניית 

 57צפויות להיפתח  ,2014תחילת שנת הלימודים הקרובה, בספטמבר להלן, ב נספח א'בכפי שניתן לראות 

כיתות  157כיתות, מבנים המכילים  56בתוך כשנה וחצי צפויה להסתיים בנייתן של עוד  . בנוסף לכך,כיתות

כיתות מצויים בשלבי טיפול ראשוניים במנח"י  108מצויים בשלב התכנון והביצוע, ומבנים המכילים 

 . 12לכל היותר כיתות 378סה"כ צפויה בנייתן של עוד  11ובתהליכי הפקעה.

בשנת הלימודים תשע"ד פעלו שנשכרו במבני מגורים.  כיתותיפתחו בשנת הלימודים הקרובה  עליהןנוסף 

כיתות  69. לאלו אמורות להתווסף השנה כיתות במזרח ירושלים במבנים שכורים על ידי העיריה 604

                                                           
8
 (.25.8.14שיחה עם עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י ) 
9
 .(קישור) 14לוח ג/, 2014שנתון סטטיסטי לירושלים מכון ירושלים לחקר ישראל,  
10
 (.24.8.14) לעמותת עיר עמים במנח"ימזרח ירושלים  חינוךעוזרת הממונה על תשובת  
11
)יולי לעמותת עיר עמים  נון-דנה פולק, ומנהל אגף מבני ציבור אהרון בן פיזי במנח"י-תשובת מנהלת המחלקה לתכנון חינוכי 

2014.) 
12
הליך ההפקעה או כמובן שלא כל הקרקעות שבשלב התכנון הראשוני יצאו לפועל בסופו של דבר, בין אם בשל קשיים בת 

 קשיים אחרים.

http://jiis.org.il/.upload/yearbook2014/shnaton_C1414.pdf
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  .להלן נספח ב'()ראו  13שכורות נוספות

 : פתרון ראוי במבנים חינוכיים ייעודיים תלמידיםה למצוא ליועל העיריפתרון זמני, שכירת כיתות היא 

 כבר 'שרפות כיבוי' של מדיניות נוקטת העירייה לימוד בכיתות המתמיד המחסור עקב"

 והופכת מגורים מבני שוכרת ובעיקר ניידים מבנים מציבה היא ובמסגרתה, רבות שנים

 בכל המקובלים בתקנים עומדים אינם השכורים מהמבנים גדול חלק. ספר-לבתי אותם

, האוורור לתנאי וכן, הבסיסיים הסניטרים ולתנאים והמגרשים הכיתות לגודל הקשור

 14".האוויר ומיזוג החימום

של נתוני העיריה המתפרסמים לרוב  זהירהלהסב את תשומת הלב הנדרשת לבחינה כבר עתה נבקש 

בדבר פתיחת מוסדות לימודים חדשים במזרח העיר בפתח שנת הלימודים החדשה. על פי רוב,  בהודעתה

לדאבוננו, לוקה הודעת העיריה באי דיוקים. כך למשל, בפתח שנת הלימודים אשתקד, פרסמה העירייה כי 

פנו כיתות חדשות שנבנו למערכת החינוך במזרח העיר". כפי שהגבנו כבר אז, מנתונים שאס 121חנכה "

על פי בדיקה שערכנו מתוך כיתות בלבד.  61של בניית  מהגורמים המקצועיים בעירייה, עלתה תמונה שונה

כיתות הוסבו או  24כלל לא נפתחו בתחילת השנה, ועוד  24הכיתות שצוינו על ידי העיריה כחדשות,  121

  הושכרו בלבד.

 2014-2001 –קצב בינוי הכיתות 

ובשנת  ,2005 עד שנתכיתות  245בפני בג"ץ להקים ומשרד החינוך ירושלים עיריית התחייבו  2001בשנת 

שמלכתחילה לא היה די בהן כדי  ,. הבטחות אלו2011עד שנת נוספות  כיתות 400התחייבו להקים  2007

הלימודים בספטמבר שנת פתיחת עד להשלים את המחסור בכיתות באופן מלא, מומשו באופן חלקי ביותר: 

 . 15מובטחותכיתות הה 645כיתות מתוך  257רק הוקמו  2011

ועד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה,  2001מאז שנת  ,מדי שנה שנתי שעורכת עיר עמיםהמעקב העל פי 

 כיתות סה"כ. 438הושלמה בנייתן של 

 2014-2001כיתות במחזור ההקמה:  – 1לוח 

 מספר כיתות במחזור ההקמה

 בפתיחת שנת לימודים
סה"כ בכל 

 השלבים
 בבניה הושלמו

בתכנון 
 וביצוע

באיתור 
 והפקעה

2001-09/2009 

 

257 

 

 24 448 (09/2010)תשע"א 

 86 193 89 7 375 (09/2011) תשע"ב

 84 173 85 32 374 (09/2012) תשע"ג

 147 110 75 61 393 (09/2013) תשע"ד

 108 157 56 57 378 ( )צפי(09/2014תשע"ה )

                                                           
13
 (.21.8.14) לעמותת עיר עמים במנח"ימזרח ירושלים  חינוךעוזרת הממונה על תשובת  

14
, 2010מאי , מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מערכת החינוך במזרח ירושלים: כיתות לימוד ותוכניות לימודיםיובל וורגן,  

 .2בעמ' 
15
, 2010, אוגוסט 2010תעודת עניות: מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית  ,והאגודה לזכויות האזרח בישראל עיר עמים 

 .(קישור) 5עמ' 

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%202010.pdf
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ניתן אמנם לראות גידול עם השנים במספר הכיתות הנפתחות בכל שנה, אך עד היום מעיבוד הנתונים לעיל, 

בלבד  14%-ובכל מקרה מדובר בכ, 2011לא נבנה מספר הכיתות שהובטח על ידי הרשויות שייבנה עד שנת 

מנח"י בפני ועדת  מנהלדברים מפורשים שאמר כפי שגם עלה מ .בסה"כ לצמצום הפער הקיים מהנדרש

 .16אין תכניות להגדלה ניכרת של הבינויהחינוך של הכנסת, 

 סוף דבר

עיריית ירושלים תולה את המחסור בכיתות במחסור בקרקעות זמינות לבינוי מוסדות חינוך במזרח העיר. 

 אכן חסרות קרקעות זמינות לבינוי מוסדות חינוך במזרח ירושלים, אך הן חסרות בשל מדיניות תכנון

מפלה של הרשויות הישראליות במזרח ירושלים. כפי שניתן לראות להלן, השטח המתוכנן לבניה 

 במזרח העיר. המצויה מכלל הקרקע  14%לפלסטינים במזרח ירושלים, על פי תכניות מתאר, מהווה רק 

 

לכן, כדי להתגבר על המחסור הקשה בקרקעות, על עיריית ירושלים לפעול נמרצות לתיקון מדיניות התכנון 

מיפוי שיטתי של הקרקעות הזמינות תוך המפלה במזרח ירושלים. היא צריכה לעשות זאת בין היתר על ידי 

על ידי הגשת תכניות ו ,תעדוף ראוי . על העיריה לפעול על פי כדי שיתוף הוועדים של השכונות השונות

. עוד צריכה לפעול העיריה, כמצופה ממנה, לטובת מתאר שיהפכו שטח לא מתוכנן לשטח מתוכנן

להכרזתם של גנים לאומיים על חשבון תכניות למען צורכי התושבים התושבים, ולמשל להתנגד 

, שם הגישו צופיםשלא כפי שהיא פועלת למשל באזור הגן הלאומי המתוכנן במורדות הר ה. הפלסטינים

התושבים תכניות הכוללות הקמת בתי ספר, אך העיריה מעדיפה להוביל בנמרצות תכנית לגן לאומי 

על העיריה עוד להימנע מייעוד מעט הקרקעות הזמינות לפרויקטים של התנחלויות בתוך השכונות . במקום

דה המקומית לתכנון ובניה(. הפלסטיניות )כמו ישיבת גלאסמן בשייח ג'ראח שאושרה להפקדה השנה בווע

תקציבים להפקעת קרקעות. לעניין האחרון, במסגרת המעקב שלנו  כמו כן על העיריה לפעול על ידי הגדלת

, בהסכם עם משרד 2014ג תקציב נוסף בשנת שבשנה האחרונה, נמסרו לנו נתונים ממנח"י לפיהם הו

ידי מנח"י לפרויקטים שונים, -ר הוקצה עלתקציב זה כב .להפקעת קרקעות ₪ליון מ 50האוצר, על סך של 

קונספט של בנייה לגובה במבנים המיועדים לכיתות שבצירוף אפשרות הנבדקת על ידי העיריה של תוספת 

                                                           
הכיתות   400 -: "מעבר ל 10/2/14 , מיוםועדת החינוך של הכנסת בנושא אחוזי נשירה במזרח העירבפני משה טור פז,  16

 . "הנמצאות בתהליכים תכנוניים, בעצם אנחנו נמצאים בפני מדבר צחיח

שטח מופקע  
לבניית שכונות  

 ישראליות
35% 

שטח מתוכנן  
לבניה  

 לפלסטינים
14% 

שטח לא 
 מתוכנן לבניה

51% 

 מצב התכנון בירושלים המזרחית
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כיתות חדשות במזרח  201-ל 151 גן בפרויקטים המצויים כיום בשלבי תכנון, עשויים להוביל לתוספת של

 שנים לפני שכיתות אלו ייכנסו לשימוש. 5-לפחות כ למצער יש לציין כי יחלפו 17.למאגר המתוכנן היום העיר

שני צעדים אחרונים אלו מדגימים את היצירתיות האפשרית במציאת פתרון ראוי, אך גם הם לצערנו אינם 

  יכולים לספק את הצורך הנואש הקיים, הדורש פתרון חירום מיידי, של שינוי תכנוני מדיני אמיץ ומתחייב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

 

מען העובדים  ןגורא(, במסגרת פרויקט משותף עם הפרסום הופק על ידי עמותת עיר עמים )ע"ר
לקידומן של זכויות סוציואקונומיות לתושבי מזרח ירושלים. אנו מודים לאיחוד האירופי, שגרירות 
נורבגיה בישראל, וקרן מוריה על תמיכתן. תוכן הפרסום הינו באחריות עמותת עיר עמים, ואין 

 לראות בו ביטוי לעמדות התומכים הנ"ל. 

                                                           
17
 (.18.8.14)דנה פולק לעיר עמים פיזי במנח"י -תשובת מנהלת המחלקה לתכנון חינוכי 
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 (2014כיתות במחזור ההקמה )נכון ליולי  –נספח א' 

 2014מעקב בינוי כיתות במזרח ירושלים | יולי 

 קבוצה
מס' 

הוראת 
 תכנון

 מס' תב"ע סמל מוסד שם הפרויקט
מס' 
 כיתות

 שכונה
סוג 
 מבנה

 2014יולי 

         

פרויקטים 
 שהושלמו

בי"ס מקיף לבנות בבית  592
 10חנינא, מגרש 

בית  24 א7469 347179
 חנינא

 01/2014הסתיים ואוכלס  בית ספר

 01/2014הסתיים ואוכלס  גן ילדים טור-א 4 א7463 978247 5טור, חלקה -גנ"י בא 597

בי"ס לחינוך מיוחד  598
בבית חנינא, מגרשים 

 ב11א+11

בית  15 א7643+7643 347161
 חנינא

 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב בית ספר

בבית חנינא,  גנ"י 608
 11מגרש 

990135 
בית  2 א7462

 חנינא
 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב גן ילדים

גנ"י בבית חנינא,  609
 8מגרש 

990168 
בית  3 7469

 חנינא
 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב גן ילדים

גנ"י לחינוך מיוחד  610
 10בבית חנינא, מגרש 

990143/2
010582 

בית  2 7463
 חנינא

 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב גן ילדים

גן ילדים בשועפאט,  611
 4מגרש 

990119 
 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב גן ילדים שועפאט 2 6431

גני ילדים בבית חנינא,  613
 10מגרש 

990150/2
010589 

 8301-מק
בית  3

 חנינא
 09/2014-סוף בנייה, אכלוס מתוכנן בבשלבי  גן ילדים

גני ילדים בבית חנינא,  614
 3מגרש 

990127 6922 
בית  2

 חנינא
 09/2014-בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב גן ילדים

 
 

 57     סה"כ כיתות

  

 

         

פרויקטים 
 בבנייה

בי"ס יסודי בשועפאט,  593
 מגרש י"ב

 בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה וחצי בית ספר שועפאט 18 א3456 353458

גן ילדים בשועפאט,  594
מגרש כ"ט )צמוד 

 למגרש י"ב(

 בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה וחצי גן ילדים שועפאט 2 א3456 978239

טור, -בי"ס יסודי בא 596
 3מגרש 

 2014בסטטוס בנייה, צפי לסיום בסוף  בית ספר טור-א 12 3085 353607

בי"ס יסודי מעורב  604
 בבית צפאפא

359828/1
380267 

בית  24 3855
 צפאפה

 בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה בית ספר

 
 

 56     סה"כ כיתות
  

 

 
  

  
    

פרויקטים 
בתכנון 
 וביצוע

בי"ס תיכון לבנים  585
תוספת  -שועפאט 

 כיתות

 לתוצאותיצא מכרז, ממתינים  בית ספר שועפאט 14 א/ט3456 148155

978866/1 גנ"י ואדי ג'וז 600
999305 

סוף תוכניות עבודה, נערכים למכרז. במתחם ביה"ס בונים  גן ילדים ואדי ג'וז 2 3533
 מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד

3194/102 בי"ס יסודי בואדי ג'וז 601
3633 

 יצא מכרז, ממתינים לתוצאות בית ספר ואדי ג'וז 18 6320

 -עיסוויה בנות חט"ב  602
 הוספת כיתות

 יצא מכרז, ממתינים לתוצאות בית ספר עיסוויה 12 2316 193003

בי"ס תיכון מעורב בית  607
הרחבת בית  -צפאפא 

 ספר קיים

בית  18 1760 148056
 צפאפה

 10/2014-סוף תוכניות עבודה, התחלת בנייה צפויה ב בית ספר

 -גן ילדים אל צלעא  619
 ג'בל מוכאבר

ג'בל  2 א/ב2683 5000375
 מוכאבר

הפקעת מגרש ב' התסיימה והתקבלה הרשאה תקציבית.  גן ילדים
 12/2014-בשלבי תכנון, צפי לסיום תכנון ב

 12/2014-בשלבי תכנון, צפי לסיום תכנון ב בית ספר אבו טור 6 א1864 118299 אלתורי לבנות 621

 החל התכנון. מיועד לבניה לגובה גן ילדים שועפאט 6 7611   גנ"י שועפאט 635

 החל התכנון. מיועד לבניה לגובה גן ילדים שועפאט 12 7619   גנ"י שועפאט 636

 החל התכנון. מיועד לבניה לגובה גן ילדים שועפאט 6 7620   גנ"י שועפאט 637

-ט בא-מכין לבנות א 641
 טור

 החל התכנון בית ספר טור-א 9 4640 118299

 החל התכנון. מיועד לבניה לגובה גן ילדים שועאפט 12 7618   בשועפאטגנ"י  644
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צור  8 א2302 5002964 רהתיכון לבנות צור בא 645
 בית ספר רהבא

 החל התכנון

 החל התכנון. מיועד לבניה לגובה גן ילדים שועאפט 6 7621   גני שועאפט 647

 החל התכנון ספרבית  עיסאוויה 8 2316  יסודי לבנים עיסאוויה 648

בי"ס יסודי אל צלעא,  649
 מגרש א'

 החל התכנון בית ספר סוואחרה 18 א2683  

 
 

 157     סה"כ כיתות
  

 

 
      

 

 

פרויקטים 
במנח"י 

)לפני אגף 
מבני 

ציבור( 
ובשלבי 
 הפקעה

בי"ס יסודי אל צלעא,  
 מגרש א'

 ממתינים לאישור הווקף בית ספר סוואחרה 8 א2683  

 אין התקדמות בשל התנגדות השכונה בית ספר טור-א 24 א4904   טור מתחם ב'-בי"ס בא  

בי"ס יסודי מעורב   
סילוואן,  -בואדי קדום 

 7מגרש 

הליך ההפקעה נמשך, יש התנגדויות מצד השכונה.  בית ספר סילוואן 24 2668  
 תועדף לקבלת פיצויים מהסכום החדש שהעביר האוצר.

לבנים שייח' בי"ס יסודי   
 ג'ראח

שייח'  24 8620  
 ג'ראח

הקרקע הופקעה והועברה לבעלות העירייה. אין  בית ספר
 התקדמות בשל סכסוך לגבי סוגית מגרש החניה

 -g100מגרש  -תור-אבו  
 בית ספר יסודי

. מצריך פינוי בנייה בלתי 5,7הליכי הפקעה לפי סעיפים  בית ספר טור-אבו 18 א5222  
 מהמגרש.חוקית 

בית  -2מגרש  -שרפאת  
סלאם לחינוך -ספר א
 מיוחד

. במקום בית הספר לחינוך 5,7הליכי הפקעה לפי סעיפים  בית ספר שרפאת 10 4552  
 מיוחד בבית צפאפא.

 
 

 108     סה"כ כיתות
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 (2014שכירויות מנח"י במזרח ירושלים )נכון לאוגוסט  –נספח ב'

 לקראת תשע"ה עד תשע"ד  

כיתות גנ"י  כיתות גנ"י  כיתות לימוד  אזור
 חינוך מיוחד 

כיתות גנ"י  כיתות גנ"י  כיתות לימוד 
 חינוך מיוחד 

   4 12   4 57 כפר עקב

     30 38 8 41 בית חנינא

         7 70 שועפאט

         0 0 אלעיסוויה

         3 84 אטור

     6   0 39 אשיך ג'ראח

       11 2 10 וואדי אלג'וז

         0 42 מרכז העיר

         7 57 העיר העתיקה

         6 13 סילואן/ראס אלעמוד

         5 40 אבו טור

     8   8 33 סואחרה/ג'בל אלמוכבר

 9       4 14 צור באהר

         1   אום טובא

         0   בית צפאפא

 סה"כ
500 55 49 56 4 9 

604 69 

 

 


